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MEDICHROM, 2 %, oplossing voor cutaan gebruik 

Merbromine 

 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u MEDICHROM 

zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 

 

 

 

Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is MEDICHROM, 2 %, oplossing voor cutaan gebruik en waarvoor wordt het gebruikt? 

2. Wat moet u weten voordat u MEDICHROM, 2 %, oplossing voor cutaan gebruik gebruikt? 

3. Hoe wordt MEDICHROM, 2 %,  oplossing voor cutaan gebruik gebruikt? 

4. Mogelijke bijwerkingen. 

5. Hoe bewaart u MEDICHROM, 2 %,  oplossing voor cutaan gebruik? 

6. Aanvullende informatie. 

 

1. Wat is MEDICHROM, 2 %, oplossing voor cutaan gebruik en waarvoor wordt het gebruikt? 

Geneesmiddel behorende tot de groep van de antiseptica. 

Aangewezen bij de ontsmetting van kleine huidletsels: wonden, oppervlakkige kwetsuren en 

snijwonden. Voorgesteld voor het reinigen van de huid bv. rond zweren, ter vermindering van het 

aantal kiemen. Antiseptica maken niet steriel, maar verminderen tijdelijk het aantal micro-

organismen. 

 

2. Wat moet u weten voordat u MEDICHROM, 2 %, oplossing voor cutaan gebruik gebruikt? 

Gebruik MEDICHROM niet … 

- Bij eczeem of huidziekten. 

- Bij gekende overgevoeligheid voor kwikderivaten. 

- Op slijmvliezen en in ogen. 

- Bij baby’s of jonge kinderen. 

Wees extra voorzichtig met MEDICHROM … 

- Dat u MEDICHROM niet inslikt. 

- Dat u langdurig en veelvuldig gebruik of gebruik op grote oppervlakten vermijdt. 

- Dat u geen afsluitende verbanden gebruikt. 

 

 Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.  

 Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren. 

 Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die 

niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
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- Dat u MEDICHROM niet gebruikt op ontstoken of verbrande huid. 

- Want zodra de verpakking geopend is, bestaat er kans op een microbiële besmetting.  

- Want elk huidletsel dat gepaard gaat met koorts moet je behandelen met een infectiewerend 

middel.  

- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik met andere 

geneesmiddelen” te lezen. 

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat 

in het verleden is geweest. 

Gebruik met andere geneesmiddelen. 

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 

geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 

Omwille van mogelijke interferenties (antagonisme, inactivering) dient het gelijktijdige of 

achtereenvolgende gebruik van andere antiseptica of andere lokale geneesmiddelen te worden 

vermeden.  

Gebruik van MEDICHROM met voedsel en drank 

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig. 

Zwangerschap en borstvoeding. 

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. 

MEDICHROM mag niet op de tepels gebruikt worden tijdens borstvoeding. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig. 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van MEDICHROM. 

Dit geneesmiddel bevat merbromine. Deze stof kan lokale huidreacties (contact dermatitis) en 

verkleuringen veroorzaken. 

 

3. Hoe wordt MEDICHROM, 2 %, oplossing voor cutaan gebruik gebruikt? 

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij 

twijfel uw arts of uw apotheker. 

MEDICHROM met behulp van een steriel kompres aanbrengen en laten drogen zonder af te vegen; 2 

tot 3 maal per dag.  

Wat moet u doen als u meer van MEDICHROM heeft gebruikt dan u zou mogen? 

Overdosering is mogelijk wanneer de oplossing per ongeluk wordt ingeslikt. Ook chronische 

vergiftiging is mogelijk.  

Tekens van vergiftiging: 

 MEDICHROM ALKOHOL 

brandwonden aan de slokdarm, maagpijn, opwinding, geestelijke verwardheid 
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 Beide oplossingen 

hardnekkige metaalsmaak, ontsteking van de mond, buikpijn, braken, diarree, ontsteking van 

de dikke darm en verstoring van de werking van de nieren 

Wanneer u MEDICHROM heeft ingeslikt of tekens van vergiftiging waarneemt, neem dan onmiddellijk 

contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten MEDICHROM te gebruiken 

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig. 

Als u stopt met het gebruik van MEDICHROM 

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig. 

 

4. Mogelijke bijwerkingen. 

Zoals alle geneesmiddelen kan MEDICHROM bijwerkingen hebben, hoewel niet iedereen deze 

bijwerkingen krijgt.  

Enkele voorbijgaande irritatieverschijnselen van de opperhuid (vooral bij de alcoholische oplossing) 

zoals roodheid, prikkeling en een brandend gevoel kunnen voorkomen, maar verdwijnen meestal na 

10 tot 15 minuten. Vooral bij herhaalde of te langdurige toepassing bestaat er kans op 

overgevoeligheid van de huid. 

Vlekken zijn uitwasbaar met water en zeep.  

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die 

niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 

5. Hoe bewaart u MEDICHROM, 2 %, oplossing voor cutaan gebruik? 

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C en ver van alle 

vuurbronnen houden. Gebruik MEDICHROM niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de 

doos/het etiket na “EXP”. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier 

cijfers het jaar. De vervaldag verwijst naar de laatste dag van die maand. 

 

6. Aanvullende informatie. 

Wat bevat MEDICHROM? 

Het werkzaam bestanddeel is merbromine 2 %. 

De andere bestanddelen zijn:  

- MEDICHROM AQUEUX: gezuiverd water q.s. 

- MEDICHROM ALKOHOL: ethanol – gezuiverd water q.s. 

Hoe ziet MEDICHROM eruit en wat is de inhoud van de verpakking? 

MEDICHROM AQUEUX: Druppelflesje met 30 ml oplossing. 

MEDICHROM ALKOHOL: Druppelflesje met 30 ml oplossing. 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant. 

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. 
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Rijksweg 9 

2880 Bornem 

België 

Registratienummers:  276 S 44 F 11 (MEDICHROM ALKOHOL, 2 %, Alcoholische oplossing 

voor cutaan gebruik) 

 276 S 46 F 11 (MEDICHROM AQUEUX, 2 %, Waterige oplossing voor 

cutaan gebruik) 

Vrije aflevering. 

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 09/2009. 
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